
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 07 decembrie  2018

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează dl. Minea. 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că este necesar să fie ales un nou preşedinte
de şedinţă. D-na. Andrei propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. Linginari Puiu. Propunerea
este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru. Secretarul comunei arată că preşedinte
de şedinţă pentru următoarele 3 luni este dl. Linginari  Puiu Ioan. Preşedintele de şedinţă,
declară deschisă şedinţa de îndată a Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care
este următoarea:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  executării  unor  lucrări  de  intreţinere  şi
reparaţii pentru imobile, mijloace fixe şi obiecte de inventar ale Primăriei comunei
Nădrag,  de  personalul  încadrat  la  Serviciul  Public  Apă  Canalizare  din  cadrul
Primăriei Nădrag.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor constând în lemne de foc
pentru persoanele defavorizate din comuna Nădrag.

3. Proiect de hotărâre privind achziţionarea a 2000 ml. borduri în vederea amenajării şi
reparării trotuarelor şi aleilor deteriorate din Comuna Nădrag.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru prima înscriere a
unor  străzi şi drumuri agricole situate în intravilanul şi extravilanul satului Crivina,
com. Nădrag.   

5. Diverse.
             Primarul propune modificarea ordinii de zi prin schimbarea titlului unui proiect de
hotărâre şi introducerea pe ordinea de zi a două proiecte noi, astfel: 

- Punctul 4 va fi redenumit ca fiind Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnice  pentru  prima  înscriere  a  unor   drumuri   situate  în  extravilanul  localităţii
Crivina, Comuna Nădrag, jud. Timiş.

- Introducerea la punctul 5 a unui Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării cărţii
funciare  nr.  400411  Nădrag  nr.  top  1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1  în  sensul  transcrierii
construcţiilor de sub A1.5, Tabăra Nădrag,   în CF 401356 Nădrag  nr. top 401356.

- Introducerea la punctual 6 a unui Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnice pentru prima înscriere a unor  străzi   situate în intravilanul localităţii Crivina,
Comuna Nădrag, jud. Timiş.

- Punctul 7 Diverse.
             Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă
cu 10 voturi pentru.  Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă
cu 10 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea executării unor lucrări de intreţinere şi reparaţii pentru imobile, mijloace
fixe şi obiecte de inventar ale Primăriei comunei Nădrag, de personalul încadrat la Serviciul
Public  Apă Canalizare  din cadrul  Primăriei  Nădrag)   prin  citirea  proiectului  de hotărâre.
Nefiind  discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
aprobat cu 10 voturi pentru.
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  acordării  unui  ajutor  constând  în  lemne  de  foc  pentru  persoanele



defavorizate  din  comuna  Nădrag)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind   discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi
pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  achziţionarea  a  2000 ml.  borduri  în  vederea  amenajării  şi  reparării  trotuarelor  şi
aleilor deteriorate din Comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind  discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi
pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea documentaţiei tehnice pentru prima înscriere a unor   drumuri  situate în
extravilanul  localităţii  Crivina,  Comuna  Nădrag,  jud.  Timiş.)  prin  citirea  proiectului  de
hotărâre.  Nefiind   discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  rectificării  cărţii  funciare  nr.  400411  Nădrag  nr.  top
1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1 în sensul transcrierii construcţiilor de sub A1.5, Tabăra Nădrag,   în
CF 401356 Nădrag  nr. top 401356) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind  discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi
pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea documentaţiei  tehnice  pentru prima înscriere  a  unor   străzi    situate  în
intravilanul  localităţii  Crivina,  Comuna  Nădrag,  jud.  Timiş.)  prin  citirea  proiectului  de
hotărâre.  Nefiind   discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru. 
           Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Diverse).
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
        - Adresa depusă de SC Banat Constructiona Company prin care oferă spre vânzare
locomotiva cu aburi scoasă din uz şi vagoanele aferente din micromuzeul din incinta firmei.
Primarul  propune  efectuarea  unei  evaluări  de  către  un  expert  autorizat  urmând  ca  după
stabilirea  valorii  bunurilor  să  se  iniţieze  un  proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea
obiectelor  de patrimoniu respective.  Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10
voturi pentru. 
        - Cererea d-nei. Luminosu Lucia prin care solicită închirierea terenului situat pe str.
Tineretului, pe care este amplasat chioşcul ce a aparţinut d-nei. Tompa Mirela, în vederea
deschiderii unui nou punct de lucru în acel imobil. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 10 voturi pentru.
        - Cererea d-lui. Munteanu Toader prin care solicită închirierea terenului situat în faţa
casei  sale,  în  vederea  amenajării  uni  spaţiu  pentru  parcarea  maşinii.  Primrul  propune
amânarea  cererii  pentru  o  şedinţă  ulterioară,  urmând  ca  până  atunci  să  fie  identificat  cu
exactitate terenul şi să se solicite petentului să depună dovada deţinerii în proprietate a unui
autoturism. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
        - Cererea d-nei. Crăciun Alina prin care solicită fonduri pentru transportul şi cazarea
unui  număr  de  21  de  elevi,  care  vor  face  o  deplasare  cu  rol  educativ  şi  de  stimulare  a
viitorilor absolvenţi, în oraşul Sibiu. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi
pentru.
         - Cererea d-nei. Căprariu Ana prin care solicită cumpărarea terenului aferent casei al
cărei  proprietar  este  din  Crivina  nr.  37,  înscris  în  CF 401446 Nădrag.  Primarul  propune
demararea procedurilor legale de evaluare şi vânzare a terenului. Propunerea primarului este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.



         - Cererea d-lui. Barna Tiberiu Cătălin prin care solicită spre închiriere locuinţa situată
pe str. Haiduca nr.1 ce a fost folosită anterior de fam Sabău. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
          -  Cererea d-nei. Pisten Anişoara prin care solicită cumpărarea unui teren de 18 mp.
situat pe strada Tineretului între numerele  26 şi 27 în vederea construirii unui garaj, cerere a
cărei  discutare  a  fost  amânată  în  şedinţa  consiliului  din  data  de  28.11.2018,  pentru
identificarea  terenului.  Preşedintele  de  şedinţă  informează  că  terenul  a  fost  identificat  de
inginerul cu probleme de urbanism al primăriei ca fiind componentă a domeniului public al
comunei Nădrag şi ca atare nu poate fi vândut. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu
10 voturi împotrivă.        
               Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct
al ordinii de zi.
             dl. Biriescu Ioan solicită să fie reparată rampa auto din zona fostei brutării, rampă
care ar putea fi utilizată de locuitorii comunei pentru mici intrevenţii la autoturismele proprii. 

   Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocată de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                  Linginari Puiu Ioan                                                                Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara


	Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind achziţionarea a 2000 ml. borduri în vederea amenajării şi reparării trotuarelor şi aleilor deteriorate din Comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
	Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru prima înscriere a unor drumuri situate în extravilanul localităţii Crivina, Comuna Nădrag, jud. Timiş.) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
	Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării cărţii funciare nr. 400411 Nădrag nr. top 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1 în sensul transcrierii construcţiilor de sub A1.5, Tabăra Nădrag, în CF 401356 Nădrag nr. top 401356) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
	Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru prima înscriere a unor străzi situate în intravilanul localităţii Crivina, Comuna Nădrag, jud. Timiş.) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.

